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XXII sesja Rady Miejskiej

Po lipcowej przerwie - 2 sierpnia od-
by³a siê kolejna sesja Rady Miejskiej

Œmigla. Radni obradowali w 14 osobo-
wym sk³adzie.
Cztery z piêciu podjêtych uchwa³ doty-
czy³y wyra¿enia zgody na zbycie gmin-
nych nieruchomoœci. Dwie uchwa³y
otrzyma³y od rady akceptacjê na sprze-
da¿ 10 lokali mieszkalnych w Œmiglu:
6 po³o¿onych w budynku przy ulicy Ma-
tejki oraz 4 przy ulicy Jagielloñskiej;
sprzeda¿ gruntu niezabudowanego, po-
³o¿onego w Œmiglu przy ulicy Zdrojowej
oraz czterech dzia³ek w Przysiece Pol-
skiej, na których zlokalizowane zosta³y
pok³ady gliny. Sprzeda¿ gruntu przy uli-
cy Zdrojowej oraz dzia³ek w Przysiece
Polskiej odbêdzie siê drog¹ przetargu.
Radni tak¿e podjêli uchwa³ê w sprawie

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA
zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu
z przeznaczeniem na sfinansowanie pla-
nowanego deficytu.
Przewodnicz¹cy rady na miesi¹c sierpieñ

zaplanowa³ jeszcze jedn¹ sesjê, która
odbêdzie siê w ostatni czwartek tego¿
miesi¹ca.

AKA, foto A. Kasperska
XXIV Sesja Rady Miejskiej
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W czerwcu i lipcu 2012 r. gmina Œmi-
giel dla potrzeb M³odzie¿owej Or-

kiestry Dêtej zakupi³a nowe instrumen-
ty: tubê, waltorniê, puzon i klarnet. War-
toœæ zakupionego sprzêtu wynosi ponad
29.000,00 z³. Sprzêt zosta³ ju¿ przekaza-
ny do Centrum Kultury w Œmiglu, w któ-
rego strukturach funkcjonuje orkiestra.
Tak du¿e zakupy dla muzyków by³y mo¿-
liwe dziêki dofinansowaniu projektu pt.
„Zakup instrumentów muzycznych dla
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej” ze œrod-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego (program: Infrastruktura kul-

tury, priorytet: Infrastruktura domów
kultury).
Dotacja przekazana przez operatora pro-
gramu - Narodowe Centrum Kultury
wynios³a 23.000,00 z³. Pozosta³e œrodki
pochodzi³y z bud¿etu gminy Œmigiel.
Pozyskanie grantu by³o mo¿liwe dziêki
du¿emu zaanga¿owaniu w napisanie pro-
jektu i realizacjê programu cz³onków or-
kiestry: prezesa Jaros³awa Miedziarka
i instruktora Piotra B³aszkowskiego.
Oficjalna prezentacja instrumentów od-
bêdzie siê 23 wrzeœnia 2012 r. podczas
„II jesiennego spotkania orkiestr dêtych”,

W ramach projektu pt. „Spotkania
Przyjació³ - tanecznym krokiem

przez Wielkopolskê”, realizowanego
przez Wielkopolskie Stowarzyszenie
Krzewienia Kultury Ludowej w Poznaniu
i Zespó³ Pieœni i Tañca „£aniki” dzia³aj¹-
cy przy Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu, cztery zespo³y folklorystycz-
ne w dniu 5 sierpnia br. trafi³y do Œmi-
gla, gdzie da³y wspania³y koncert w sali
widowiskowej Centr um Kultur y
w Œmiglu. By³y to: zespó³ „Teries in Tar-
tan” pochodz¹cy ze Szkocji z miejscowo-
œci Hawick, ma³ego szkockiego miasta
w hrabstwie Scottish Borders niedaleko
Edynburga, zespó³ folklor ystyczny
„Volkstanzkreis Niederntudorf”, grupa
„Danzdeel Salzkotten” z Niemiec oraz
Zespó³ Pieœni i Tañca „£aniki” z Pozna-
nia.
Repertuar zespo³u „Teries in Tartan”
sk³ada³ siê z tañców i pieœni szkockich
z regionu Borders. Niektóre z nich po-
chodzi³y nawet z XV i XVI wieku. Wszyst-
kie zosta³y piêknie zaœpiewane, w szcze-
gólnoœci przez m³odziutk¹ solistkê
o imieniu Sally. W repertuarze grupy
znajdowa³y siê tak¿e tañce górali szkoc-
kich (region Highlands), tradycyjne tañ-

ce gaelickie (ceilidh) oraz taniec z sza-
blami (Papa Stour Sword Dance). Szkoc-
ki zespó³ gra³ na ró¿nych instrumentach,
miêdzy innymi na: kobzach, bêbnach,
skrzypcach, fletach, gitarze i pianinie.
Jego cz³onkowie wystêpowali w kiltach,
tzn. w spódnicach w szkock¹ kratê, któ-
rej wzór i kolor okreœla przynale¿noœæ do
okreœlonego rodu.
Zespo³y niemieckie prezentowa³y trady-
cyjne tañce pochodz¹ce z regionów,
z których siê wywodzi³y. Przyk³adowo
grupa „Danzdeel Salzkotten” reprezen-
towana przez grupê m³odzie¿ow¹ „Te-
enies” - grupê dzieciêc¹ i zespó³ muzycz-
ny, tañczy³a przede wszystkim uk³ady
dolnoniemieckie i pomorskie. Cieka-
wostk¹ by³y stroje pochodz¹ce z Pomo-
rza nale¿¹cego dzisiaj do Polski. Szkoda,
¿e tañce i zabawy taneczne by³y prezen-
towane tylko przez same dziewczêta,
a nie - jak bywa³o kiedyœ - przez pary mie-
szane.
Bardzo dobrze zaprezentowa³ siê nasz
polski zespó³ „£aniki” tañcz¹c krakowia-
ka, kujawiaka po³¹czonego z fragmentem
oberka oraz wi¹zanki tañców i przyœpie-
wek kaszubskich oraz ¿ywieckich.
Wczeœniej podobne koncerty odby³y siê

w Poznaniu i w Nowym Tomyœlu.
W sierpniu br. mieszkañcy naszej gminy
bêd¹ mieli jeszcze okazjê zapoznaæ siê
z ró¿nymi kulturami ludowymi Europy,
gdy¿ od 14 do 19 sierpnia w Œmiglu od-
bêd¹ siê Miêdzynarodowe Spotkania
Folklorystyczne „Œmigiel 2012”, w ra-
mach których prezentowaæ siê bêd¹ ze-
spo³y polskie i zespó³ z W³och.
(Na temat „Miêdzynarodowych Spotkañ
Folklorystycznych Œmigiel 2012” patrz
artyku³ na stronie 7).

E. Kurasiñski
foto ¯.K.

TANECZNYM KROKIEM PRZEZ WIELKOPOLSKÊ

 NOWE INSTRUMENTY DLA MOD W ŒMIGLU
na które wszystkich mieszkañców gmi-
ny i mi³oœników muzyki ju¿ dziœ serdecz-
nie zapraszamy.

Monika Tomaszewska
foto Anita Kasperska

Szkockie instrumentalistki

ZPiT „£aniki” „Teenies”
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Powo³ana przez œmigielskie bibliote-
karki Letnia Akademia Malucha,

przez dwa tygodnie, szkoli³a swoich adep-
tów, którzy mieli od 5 do 7 lat. Pocz¹w-
szy od 2 lipca, w trakcie trzygodzinnych
zajêæ, dzieci bawi³y siê i przyswaja³y wie-
le po¿ytecznych wiadomoœci.
Oprócz zabawy, zajêcia maj¹ na celu na-
uczenie maluchów radzenia sobie
w ¿yciu codziennym, wyrobienie w nich
umiejêtnoœci znalezienia siê w ka¿dej
sytuacji. Do akademii przyjêliœmy
24 dzieci, choæ zainteresowanie ofert¹
by³o ogromne. Musieliœmy odmówiæ wie-
lu rodzicom, chc¹cym powierzyæ nam
pod opiekê swoje pociechy. Przyczyn¹
odmowy s¹ mo¿liwoœci kadrowe biblio-
teki. Placówka w tym czasie normalnie
funkcjonuje: dzia³a czytelnia, Internet
i wypo¿yczalnia - mówi Barbara Mencel
inicjatorka tej formy spêdzania wakacji
przez najm³odsze dzieci.
S³uchacze akademii przyswoili podstawo-
we zasady zachowywania siê przy stole,
które w przysz³oœci spo¿ytkuj¹ w domu,
czy w restauracji. Maj¹ te¿ za sob¹ „przy-
godê z kinem”. Prowadz¹ce zajêcia bi-
bliotekarki, na potrzeby akademii zaaran-
¿owa³y nie tylko salê kinow¹, ale zadba-
³y o szczegó³y, stwarzaj¹c ca³¹ otoczkê,
która zwykle takim wyjœciom do kina to-

LETNIA AKADEMIA MALUCHA W ŒMIGLU
warzyszy. By³y wiêc: punkty sprzeda¿y
popcornu, napojów, s³odyczy, kasjerka,
bileter i prawdziwe bilety wstêpu. Po-
pcorn te¿ by³ najprawdziwszy w œwiecie
i choæ z „Przygodami Kubusia Puchatka”
trudno rywalizowaæ, cieszy³ siê wiêk-
szym zainteresowaniem ni¿ film. Funk-
cje kasjerki, biletera i sprzedawców pe³-
ni³y oczywiœcie dzieci, co doda³o zabawie
dodatkowych atrakcji.
Zdarzaj¹ siê jednak w ¿yciu ma³ego cz³o-
wieka sytuacje mniej przyjemne, na nie
te¿ trzeba byæ przygotowanym. Dlatego
podczas zajêæ dzieci uczy³y siê jak postê-
powaæ w razie zagro¿enia. Posiad³y umie-
jêtnoœæ pos³ugiwania siê telefonem ko-
mórkowym, wybierania numeru alarmo-
wego - 112 i udzielania rzeczowej infor-
macji.
Wyjœciom na basen towarzyszy-
³o wpajane do ma³ych g³ówek za-
sad bezpieczeñstwa, jakich trze-
ba przestrzegaæ podczas przeby-
wania w wodzie.
Wielk¹ radoœæ sprawi³o dzieciom
nabycie umiejêtnoœci biwakowa-
nia: zagospodarowywanie namio-
tu, zbieranie chrustu na ognisko
i zabawa w poszukiwaczy skarbu.
Fakt, ¿e skarbem okaza³a siê zwy-
k³a torebka ¿elków, wcale nie

umniejsza³ satysfakcji z jego znalezienia.
Podczas zajêæ dzieci spotka³y siê z przed-
stawicielami w³adz miasta oraz odby³y
podró¿ - przejazd œmigielsk¹ kolejk¹. Na
zakoñczenie odby³ siê podsumowuj¹cy
osi¹gniêcia akademii Festyn Rodzinny
zorganizowany wspólnie z Zarz¹dem
Osiedla nr 2 w Œmiglu. Impreza odby³a
siê 15 lipca na terenie przy Centrum
Kultury w Œmiglu. By³y konkursy, pokaz
umiejêtnoœci zdobytych przez ma³ych
uczestników akademii, s³odkoœci upie-
czone przez ich mamy, muzyka biesiad-
na, ognisko i pieczenie kie³basek. Prze-
lotne deszcze i ch³odne porywy wiatru
nie przeszkodzi³y w pe³ni siê zrelakso-
waæ.

K. Styziñska
foto archiwum

Wspólne  œniadanie smakowa³o wybornie

„Absolutorium”Przed  namiotem - letni¹ siedzib¹ Akademii

Przy piknikowym ognisku

Na pikniku nie zabrak³o konkursów z nagrodami
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Broñsko

Karœnice

Nowa Wieœ

Che³kowo

Koszanowo

Wonieœæ

FOTORELACJA Z FESTYNÓW

 Poladowo
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Co dwa lata na Ziemi Œmigielskiej od-
bywaj¹ siê Miêdzynarodowe Spotka-

nia Folklorystyczne, których organizato-
rem jest Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy
Wielkopolscy”, Stowarzyszenie Mi³oœni-
ków Folkloru „¯eñcy Wielkopolscy”
i Burmistrz Œmigla. Tegoroczne, czwar-
te spotkania, odby³y siê w dniach od
14 do 19 sierpnia i wziê³y w nich udzia³
trzy zespo³y: Sicilian Folk Group „I Ter-
razzani di Trabia” z W³och, Zespó³ Pie-
œni i Tañca „Roztocze” oraz gospodarz -
Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopol-
scy” z Niet¹¿kowa. Uczestnicy na czas
spotkañ pomieszkiwali w Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie.
W programie wpisane by³y nastêpuj¹ce
atrakcje: spotkania integracyjne, zajêcia
rekreacyjne, sportowe jak równie¿ wspól-
ne koncertowanie. W pi¹tek przedstawi-
ciele zespo³ów spotkali siê w Urzêdzie

IV MIÊDZYNARODOWE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE

Miejskim Œmigla z burmistrzem - Wik-
torem Snel¹, a w niedzielne popo³udnie
na œmigielskim rynku zaprezentowali siê
mieszkañcom gminy.
Wspó³organizatorami IV Miêdzynarodo-

wych Spotkañ Folklorystycznych byli:
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Nie-
t¹¿kowie, Centrum Kultury w Œmiglu,
Rada Rodziców dzia³aj¹ca przy zespole.
Imprezê sfinansowano m.in. ze œrodków

Urzêdu Miejskiego Œmigla oraz Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego.

AKA
foto Magdalena Dymarkowska

Zespó³ Pieœni i Tañca „Roztocze”
na œmigielskim rynku ZPiT „Roztocze”

Koncert  zgromadzi³ liczn¹ widowniê

Takie popisy przy panuj¹cym upale
by³y godne podziwu

Chwila dla reporterówNasze tancerki w strojach beskidzkich
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Pałac w Wonieściu

Wonieœæ przed wiekami nale¿a³a do
klucza dóbr klasztoru Benedykty-

nów w Lubiniu. Pierwsza wzmianka o tej
miejscowoœci pochodzi z dokumentu da-
towanego na 1258 rok. Jednak¿e ten oka-
za³ siê byæ falsyfikatem.
Wonieœæ by³a we w³adaniu zakonników,
a¿ do roku 1797. Od 1799 roku, tj. po se-
kularyzacji dóbr zakonnych, do 1803
roku znajdowa³a siê w rêkach rodziny
von Beyer. W 1803 roku tê miejscowoœæ
kupi³ Franciszek Bojanowski, którego
rodzina w³ada³a maj¹tkiem do 1864 roku,
czyli do czasu, gdy sprzedano maj¹tek
Ludwikowi von Wedemeyerowi. Jego
rodzina w³ada³a tamtejszymi dobrami do
koñca II wojny œwiatowej. W 1580 roku
w sk³ad maj¹tku wchodzi³o 12 i 3/4 ³anów
osiad³ych i m.in. 3 zagrodników, 4 komor-
ników i 2 wiatraki. W 1881 roku w sk³ad
maj¹tku Wonieœæ wraz z Gniewowem
wchodzi³o 723,98 ha, a maj¹tek specjali-
zowa³ siê w hodowli byd³a rasy angiel-
skiej i w tuczu. Pod koniec XIX wieku
funkcjonowa³y tam: m¹czkarnia i mle-
czarnia.
Istniej¹cy do dzisiaj pa³ac zosta³ zbudo-
wany w 1900 roku nak³adem Justusa von
Wedemeyera nad brzegiem jeziora Wo-
nieskiego. Obecnie park wraz z pa³acem
stanowi filiê Szpitala Neuropsychiatrycz-
nego w Koœcianie. Do zespo³u pa³acowe-
go mo¿na wejœæ przez dwie bramy. Dro-
ga od jednej z nich prowadzi do pa³acu,
a druga na podwórze gospodarstwa. Pa-
³ac jest budynkiem eklektycznym, odno-
sz¹cym siê do renesansu pó³nocnego,
a czêœciowo do baroku. Piêtrowy budy-
nek z wysokim szczytem jest murowany
i osadzony na kamiennym cokole. Szczyt

budynku znajduje siê
nad wielkim arkado-
wym oknem i wej-
œciem do budynku.
Obok szczytu znaj-
duj¹ siê liczne wie-
¿yczki, wykusze
i okienka umieszczo-
ne w dachu, któr y
jest dwuspadowy.
W szczycie budynku
znajduje siê kartusz
herbowy oraz data
„1900”. Ciekawa jest
elewacja pa³acu od
strony jeziora. Znajduje siê tam taras, do
którego prowadz¹ dwubiegunowe scho-
dy, obok których znajduj¹ siê okr¹g³e
wie¿yczki. Nad tarasem umieszczony jest
balkon. Wewn¹trz pa³acu zachowa³o siê
wiele elementów jego dawnego wyposa-

¿enia, np. stolarka,
piec, kominki, witra-
¿e, itp. Do pa³acu
przylega du¿y park
k r a j o b r a z o w y
o powierzchni 12,2
ha, w którym zacho-
wa³o siê wiele sta-
r ych drzew. Pa³ac
i park stanowi¹ tam-
tejszy Zespó³ Rezy-
dencjalny.

Jan Pawicki
foto Magdalena

Dymarkowska

Elewacja od strony jeziora

Front pa³acu w Wonieœciu

Od strony parku

Arkadowe okno z witra¿em
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Marz¹ nam siê wakacje w zagranicz-
nych kurortach, p³awienie w b³ê-

kitnych wodach oceanu i sch³odzony
aperitif s¹czony nad wymuskanym hote-
lowym basenem. Namawiam jednak do
bardziej czynnego wypoczynku i, co wa¿-
niejsze, za przys³owiowe grosze. Id¹c za
przyk³adem uczestników wycieczki, zor-
ganizowanej 23 sierpnia przez œmigiel-
skie Centrum Kultury, spêdŸmy dzieñ
w wielkopolskim Kórniku, swojskim
i atrakcyjnym, gdzie poczujemy tchnie-
nie rodzimej historii i rozbuchanej tam-
tejszej przyrody. Warto wspomnieæ, ¿e
wyjazd dzieci do Kórnika by³ jednym
z trzech wyjazdów zorganizowanych
przez Centrum Kultury w ramach „Ak-
cji lato”. Dwa z nich by³y to wyjazdy do
kina w Poznaniu.
Majestatyczna postaæ kórnickiego zam-
ku od zewn¹trz prezentuje siê nader do-
stojnie, a piêkne muzealne wnêtrza kryj¹
wiele tajemnic i niezliczon¹ iloœæ pami¹-
tek po dawnych w³aœcicielach z rodu
Dzia³yñskich i Zamoyskich. Z portretów
spogl¹daj¹ na nas postacie, o których
czytaliœmy w szkolnych podrêcznikach,
a wyposa¿enie muzealnych pomieszczeñ
pokazuje, jak one ¿y³y. Froteruj¹c pod³o-
gi obowi¹zkowymi muzealnymi kapcia-
mi, zwiedzimy Gabinet W³adys³awa Za-
moyskiego, Pokój Genera³owej, Salon,
Jadalniê, Salê Mauretañsk¹ z kolekcj¹
zbroi - za jedyne 14 z³ (dzieci, m³odzie¿
szkolna oraz renciœci i emeryci skorzy-
staj¹ z 50% ulgi). Jeœli wykupimy bilet
rodzinny, wyjdzie nas to jeszcze taniej.
W zwiedzaniu mo¿e nam pomóc audio-
przewodnik (koszt - 12 z³.). Mo¿emy jed-
nak zaszaleæ i poprosiæ o przewodnika (za
40 z³otych). Wtedy pani melodyjnym g³o-
sem fachowo wprowadzi nas do zaczaro-

BIA£A DAMA SCHODZI DOPIERO PO PÓ£NOCY
wanej krainy rezydentów zamku. Us³y-
szymy wiele ciekawostek, których pró¿-
no szukaæ na stronach internetowych,
czy w przewodnikach. Na przyk³ad zapo-
znamy siê z hrabin¹ Mari¹ Zamoysk¹ -
ostatni¹ rezydentk¹, która zamieszkiwa-
³a w zamku do œmierci w 1937 roku, piêk-
nie maluj¹c i oprowadzaj¹c turystów.
W Jadalni, Teofila z Dzia³yñskich Szo³-
drska Potulicka w bia³ej sukni popatrzy
na nas smêtnym wzrokiem z ram obra-
zu. S³ynna Bia³a Dama dopiero o pó³no-
cy opuœci t³o i dogl¹daj¹c posiad³oœci,
bêdzie przechadza³a siê, roztrzepuj¹c
bia³y py³ z przypudrowanej koafiury po
zamkowych komnatach.
W Salonie zaskoczy nas orygina³ ryciny
Norblina - Uchwalenie Konstytucji
3 Maja, sk¹din¹d dobrze nam znanej, bo
jej reprodukcje wspomagaj¹ wszelkie
opracowania na ten temat. Jan Dzia³yñ-
ski, kolekcjoner sztuki, sprowadzi³ to
dzie³o z Francji, odkupiwszy je od syna
artysty.
Jeœli nasycimy ducha historii, to opuœci-
my zamkowe komnaty i za 6 z³ (tu rów-
nie¿ mo¿liwe ulgi) mo¿emy „pokrêciæ
siê” po przyzamkowym Arboretum. Prze-
piêkny park gromadzi ponad 3 tys.
gatunków drzew i krzewów.
Uzupe³nieniem wizyty w zamku bêdzie
odwiedzenie Powozowni, usytuowanej po
przeciwnej stronie ulicy (bardziej w stro-
nê rynku). Kur na kórnickim ratuszu pia-
niem og³asza mieszkañcom, ¿e w³aœnie
wybi³o po³udnie. Zaraz po nim us³yszy-
my kórnicki hejna³, musimy tylko w porê
uwin¹æ siê ze zwiedzaniem i zd¹¿yæ na
czas.
Teraz, szczêœliwi i zadowoleni, syci du-
chowych wra¿eñ mo¿emy pofolgowaæ
cia³u i odpocz¹æ, najlepiej podczas rejsu

spacerowym statkiem „Anna Maria” po
Jeziorze Kórnickim. Pan kapitan, uroczy
wilk morski za jedyne 15 z³otych (dla
dzieci 13 z³.) zabierze nas z przystani
w 40-minutow¹ podró¿. Na statku wiatr
rozwiewa w³osy, faluje ko³ysana wiatrem
powierzchnia wody, zachwyca urok przy-
brze¿nych, ukrytych wœród trzcin i sito-
wia pomostów, niezliczone iloœci kaczek,
a z g³oœnika lec¹ ¿eglarskie szanty na
zmianê z ciep³ym g³osem lektora opowia-
daj¹cego o historii Kórnika, tutejszej
przyrodzie i atrakcjach. Statek zatrzymu-
je siê w Porcie B³onie, a tam w „Tawer-
nie pod ̄ aglami” mo¿emy dogodziæ pod-
niebieniu, zjadaj¹c, dopiero, co z³owione-
go w jeziorze szczupaka. Koszty niskie
nie s¹, ale przyjemnoœæ kosztuje, a jedze-
nie naprawdê smaczne, œwie¿e i ³adnie
podane. W dodatku mo¿emy je skonsu-
mowaæ przy stolikach na œwie¿ym powie-
trzu, w uroczej atmosferze przystani. Dla
mniej wybrednych s¹ frytki i hamburge-
ry, z tym, ¿e ich ceny te¿ nie s¹ „lidlow-
skie”.
Po odpoczynku w tawernie mo¿na wró-
ciæ rejsem powrotnym na Pó³wysep Pro-
went i na koniec odwiedziæ dom, w któ-
rym w 1923 r. urodzi³a siê Wis³awa Szym-
borska. Co prawda poetka spêdzi³a tutaj
tylko dwa pierwsze lata ¿ycia, ale dla
Kórnika to nobilitacja. Po zdobyciu No-
bla miasto chcia³o uhonorowaæ artystkê,
nadaj¹c jej imiê tutejszej szkole oraz na-
zywaj¹c nim jedn¹ z ulic, ale Szymbor-
ska nie wyrazi³a zgody (skromnoœæ, czy
mo¿e raczej jakaœ awersja?). Mieszkañ-
cy twierdz¹, ¿e pe³ni¹cego funkcjê za-
rz¹dcy kórnickich dóbr - ojca pani Wi-
s³awy, zwolniono z tutejszych obowi¹z-
ków. Co siê nie uda³o za ¿ycia, zrobiono
po jej œmierci. Wzd³u¿ jeziora ci¹gnie siê
niewielka promenada, a tablica informa-
cyjna g³osi: Promenada Wis³awy Szym-
borskiej.
Opiekunowie i dzieci - piêædziesiêciooso-
bowa grupa œmigielskich turystów doce-
ni³a walory Kórnika, czego i Pañstwu
¿yczê.

K. Styziñska
foto A. Szulc

Z Bia³¹ Dam¹ w tle

Przed domem Wis³awy Szymborskiej
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Zakoñczy³a siê kolejna - XVII Edycja
Konsumenckiego Konkursu Jakoœci

Us³ug o Certyfikaty god³a „Najlepsze
w Polsce” - „The Best in Poland”. Kon-
kurs jak zawsze wzbudzi³ zainteresowa-
nie wielu firm œwiadcz¹cych us³ugi i za-
owocowa³ kilkunastoma przyznanymi
certyfikatami god³a „Najlepsze w Polsce”
- „The Best in Poland”. God³o to, jak po-
wszechnie wiadomo, usankcjonowane
jest przez Uniê Europejsk¹ i przez Ko-
misjê Europejsk¹. Dla ka¿dej firmy, dla
ka¿dej osoby prowadz¹cej dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ stanowi ono presti¿owy wyró¿-

CERTYFIKAT JAKOŒCI DLA „WIARUSÓW”
nik solidnoœci i jakoœci pracy. God³o „Naj-
lepsze w Polsce” mo¿na spotkaæ na szyl-
dach hoteli i klinik leczniczych, na szyl-
dach wielkich serwisów samochodo-
wych oraz na witrynach ma³ych zak³a-
dów us³ugowych. Istotne jest to, ¿e wszê-
dzie god³a te s¹ gwarancj¹ najwy¿szej ja-
koœci œwiadczonych us³ug i najwy¿szej
jakoœci obs³ugi klienta.
W pi¹tek, 5 lipca 2012 roku, w historycz-
nej Sali Czerwonej Pa³acu Dzia³yñskich
w stolicy Wielkopolski - Poznaniu, trady-
cyjnie odby³a siê uroczysta Gala Konsu-
menckiego Konkursu Jakoœci Produk-

tów o god³o „Najlepsze w Polsce”. Zakoñ-
czenie edycji konkursu zgromadzi³o: wie-
lu przyby³ych z ca³ego kraju przedstawi-
cieli firm-laureatów, zaproszonych goœci
ze sfery gospodarczej, a tak¿e przedsta-
wicieli w³adz regionalnych, parlamenta-
rzystów, naukowców, przedstawicieli
wielkiego biznesu, banków i ca³ej sfery
przedsiêbiorczoœci polskiej. Wœród zgro-
madzonych goœci byli równie¿ przedsta-
wiciele naszej spo³ecznoœci - Kapela Po-
dwórkowa „Wiarusy”. Na uroczystoœci
odebrali oni swój certyfikat „Najlepsze
w Polsce” za kultywowanie folkloru wiel-
kopolskiego na scenie Polski i Europy.
„Wiarusy” podczas Gali przestawi³y swój,
krótki repertuar muzyczny.
Organizatorami konkursu byli: Towarzy-
stwo im. Hipolita Cegielskiego, Wielko-
polskie Zrzeszenie Handlu i Us³ug, Wiel-
kopolska Izba Rzemieœlnicza, Radio Mer-
kury, Merkuriusz Polska, TVP S.A. Od-
dzia³ w Poznaniu i EuroPartner.

M.D., foto archiwum

Od lewej: Gra¿yna Wróblewska, Henryk Daszkiewicz, Ireneusz Pieœniak, Antoni Dera
i S³awomir Żurczak Henryk Daszkiewicz odbiera certyfikat

Dziesiêæ par ma³¿enskich, które pó³
wieku temu w œmigielskim Urzê-

dzie Stanu Cywilnego wypowiedzia³y sa-
kramentalne „tak”, zosta³y odznaczone
medalami Prezydenta RP za „D³ugolet-
nie po¿ycie ma³¿eñskie”. Uroczyste wrê-
czenie odznaczeñ, którego dokona³a
Wies³awa Poleszak-Kraczewska - zastêp-
ca burmistrza Œmigla w asyœcie Romana
Schillera - wiceprzewodnicz¹cego Rady
Miejskiej, odby³o siê 23 sierpnia 2012 r.
w restauracji „Marta”. Po 50 latach po-
wtórnie zabrzmia³y dŸwiêki weselnego
Marsza Mendelsona oraz zosta³y odczy-
tane przez Dorotê Skorupiñsk¹ - kierow-
nika USC s³owa ma³¿eñskiej przysiêgi.
Nie zapomniano równie¿ o wzniesieniu
toastu za jubilatów.
„Z³ote gody” obchodzi³y nastêpuj¹ce
pary: Kazimiera i Stanis³aw Dosz z Mo-
rownicy, £ucja i Sewer yn Józefczak
oraz Janina i Henryk Kosmacz z Pola-

50 LAT NA DOBRE I Z£E
dowa, Halina i Czes³aw Jakubiak ze
Starego Bojanowa, Gertruda i Antoni
Jêdrzejewscy z Robaczyna, Wiesa i Jan
Pelec oraz Irena i Zygmunt Siejak
z Bielaw, a tak¿e Œmigielanie: Czes³a-

wa i Zenon Kimel, Waleria i Franciszek
Michalscy, Jadwiga i Tadeusz Pawla-
czyk.

AKA
foto A. Kasperska

Z³oci Jubilaci
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Bardzo wa¿nym elementem ka¿dego
projektu s¹ wymiany m³odzie¿owe.

Do pierwszej 11-dniowej wymiany dosz³o
dziêki udzia³owi w projekcie Comenius
pt. „Co czytaj¹ m³odzi Europejczycy?”.
Uczniowie Gimnazjum im. Konstytucji
3 Maja w Œmiglu przygotowywali siê do
niej ju¿ od zimy, gdy¿ skompletowano
22 pary - partnerów z Niemiec i ze Œmi-
gla. Ostatecznie odby³a siê ona w dniach
od 14 do 24 czerwca br.
Partnerzy wczeœniejszy kontakt nawi¹za-
li przez pocztê elektroniczn¹, dziêki któ-
rej przes³ali sobie zdjêcia. Jednak
14 czerwca podczas spotkania „w cztery
oczy”, na lotnisku £awica w Poznaniu, nie
zabrak³o ogromnych emocji. „Pierwsze
lody” prze³amano szybko i ju¿ po kilku
minutach rozmowy zapoznawczej wszy-
scy zaczêliœmy pierwszy dzieñ wymiany.
Tego dnia zwiedziliœmy stolicê wielkopol-
ski, czyli Poznañ. Jad¹c autokarem po-
kazaliœmy naszym goœciom najciekawsze
miejsca, czyli stadion LECHA (arena
EURO-2012), plac Adama Mickiewicza,
nowy Dworzec G³ówny i tereny Miêdzy-
narodowych Targów Poznañskich. Na-
stêpnie wyruszyliœmy spacerem w kie-
runku Starego Rynku, gdzie t³umy kibi-
ców pi³karskich nie pozwoli³y nam zapo-
mnieæ o Mistrzostwach Europy w Pi³ce
No¿nej. Kolejn¹ atrakcj¹ by³y warsztaty
historyczne w Muzeum Narodowym pt.
„Fa³szerze dzie³ sztuki”. Wymêczeni
wszystkimi atrakcjami, wyruszyliœmy
w drogê powrotn¹ do naszego rodzinne-
go miasta - do Œmigla, gdzie w domach
czeka³a na nas ciep³a kolacja.
Nastêpnego ranka grupê z Niemiec ser-
decznie powita³a dyrekcja œmigielskiego
gimnazjum. Po oficjalnym powitaniu wy-
ruszyliœmy na krótki spacer po Œmiglu.
Program przedpo³udniowy dope³ni³o
wykonanie tradycyjnego, grupowego
zdjêcia pod wiatrakami. M³odzie¿ bardzo
szybko znalaz³a siê w autokarze zmierza-

j¹cym tym razem w kierunku Oœwiêci-
mia i Krakowa. Wizyta w obozie - mu-
zeum Oœwiêcim by³a inicjatyw¹ strony
niemieckiej, która chcia³a, aby m³odzie¿
niemiecka weekend spêdzi³a z po¿ytkiem
i odwiedzi³a miejsce kaŸni i zag³ady po-
nad miliona ¯ydów z ca³ej Europy. Lek-
cja historii podczas zwiedzania obozów
w Oœwiêcimiu i Brzezince zrobi³a na m³o-
dych Niemcach i Polakach du¿e wra¿e-
nie. Wielogodzinne, wspólne zwiedzanie
baraków, wiêzieñ i celi tortur oraz ruin
krematoriów by³o prze¿yciem, którego
nie da siê opisaæ s³owami. Pozostawi³o
ono znamiê w ka¿dym z nas.
Nastêpnego dnia udaliœmy siê w podró¿
do pobliskiego Krakowa robi¹c krótki
przystanek w mieœcie rodzinnym nasze-
go papie¿a - w Wadowicach. Kraków,
Wawel i Sukiennice zauroczy³y naszych
partnerów z Niemiec do tego stopnia, ¿e
wiêkszoœæ chcia³aby tam wróciæ jeszcze
raz.
Po powrocie do Œmigla na uczestników
wymiany czeka³ nie mniej atrakcyjny pro-
gram. Na pocz¹tek odby³y siê zajêcia
w szkole. By³a to praca naszej grupy przy
nagrywaniu audiobooka „Ma³ego ksiê-
cia” w wersji angielskiej. Na ¿yczenie
grupy z Niemiec odby³y siê wspólne lek-
cje jêzyka angielskiego i polskiego oraz
zajêcia sportowe. Poza tym przeprowa-
dzono warsztaty plastyczne. Uczestnicy,
technik¹ dowoln¹, wykonali szkic tytu-
³owej postaci „Ma³ego ksiêcia”. M³odzie¿
niemiecka wziê³a udzia³ w miêdzyszkol-
nym, gminnym konkursie wiedzy o kra-
jach angielskojêzycznych i sama wyko-
na³a wspólne sprawozdanie z wycieczki
do Oœwiêcimia i Krakowa. Po po³udniu
uczestnicy wymiany wybrali siê na wy-
cieczkê po okolicach Œmigla. Podczas
niej m³odzie¿ wspólnie maszerowa³a szla-
kiem turystycznym w Przemêcie i spê-
dzi³a mi³y wieczór w oœrodku wypoczyn-
kowym Kuratorium Oœwiaty i Wychowa-

nia w Boszkowie.
Uczestnicy wymiany „zaliczyli” wiele im-
prez integracyjnych np. dyskotekê
w „Rancho w Dolinie” po³¹czon¹ z warsz-
tatami o uprzedzeniach polsko-niemiec-
kich. Kolejn¹ atrakcj¹ by³o zwiedzenia
Leszna, gdzie m. in. nauczycielki z lesz-
czyñskiego „ekonomika” zorganizowa³y
i przeprowadzi³y atrakcyjne zajêcia w jê-
zyku angielskim o typowych postawach
Niemców i Polaków, o cechach bohate-
rów z ulubionych ksi¹¿ek m³odych Niem-
ców i Polaków i o wzajemnych stereoty-
pach, ci¹gle tkwi¹cych jeszcze w œwiado-
moœci wielu Niemców i Polaków. Po po-
wrocie do Œmigla uczestnicy wymiany
mieli okazjê skorzystaæ ze strzelnicy
Œmigielskiego Bractwa Kurkowego.
Ostatni¹ atrakcj¹ by³a wycieczka do Wro-
c³awia, gdzie zwiedzono m.in. „Panora-
mê Rac³awick¹”, Stary Rynek, katedrê
i Ogród Japoñski.
Wymiana dostarczy³a wielu wra¿eñ
uczestnikom wymiany. Pogram zapew-
nia³ realizacjê g³ównych zadañ projektu,
ale tak¿e stworzy³ szansê na prze¿ycie
czegoœ bardzo ciekawego. M³odzie¿ za-
war³a trwa³e przyjaŸnie. Rozstanie, któ-
re nast¹pi³o w niedzielê 24 czerwca na
lotnisku w Poznaniu, przysporzy³o m³o-
dym Polakom i Niemcom wielu wzru-
szeñ. Formu³a noclegów w domach ro-
dzinnych partnerów sprawdzi³a siê ju¿
kolejny raz. Dziêki takiej formie zapew-
niony jest bezpoœredni kontakt miêdzy
par tnerami. M³odzie¿ ma wówczas
mnóstwo okazji do praktycznej nauki
jêzyków obcych.  Nasza rewizyta
w Schwabmünchen nast¹pi wiosn¹
przysz³ego roku!
Program tej wymiany zosta³ sfinansowa-
ny ze œrodków programu Comenius
i Fundacji: Polsko-Niemiecka Wspó³pra-
ca M³odzie¿y w Warszawie.

Wojciech Adamczewski
foto Wojciech Adamczewski

OWOCNA WYMIANA

M³odzie¿ w  Krakowie

Przed strzelnic¹ Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Œmiglu
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8 lipca br. odby³ siê festyn pod nazw¹
„Wakacje na sportowo” na boisku

sportowym pomiêdzy Karœnicami a No-
wym Bia³czem. Te niedzielne popo³udnie
uczestnicy festynu zaliczaj¹ do dni uda-
nych. Organizatorami imprezy byli: Kó³-
ko Rolnicze w Nowym Bia³czu oraz Rady
So³eckie wsi Karœnice, Nowy Bia³cz, Sta-
ry Bia³cz, Ksiêgniki i Broñsko. Przygo-
towali oni szereg atrakcji dla wszystkich
uczestników festynu.
Dla najm³odszych zorganizowano gry
i zabawy. Wszystkie dzieci otrzyma³y
drobne upominki w postaci artyku³ów
szkolnych oraz s³odyczy.
Wspania³¹ atrakcj¹ by³ pokaz tresury
psów prowadzony przez trenera Dariu-
sza Wolarczka z Racotu. Z zaciekawie-
niem ogl¹dano reakcje pupilów na ko-
mendy „stop”, „waruj”, „zostañ”, itd. Po
pokazie dzieci pyta³y trenera o tajniki tre-
sury, pielêgnacjê i opiekê psów. Dodat-
kowo mog³y pobawiæ siê ze zwierzêtami.
W miêdzy czasie mo¿na by³o pojeŸdziæ

WAKACJE NA SPORTOWO

Zwyciêska dru¿yna ze Starego Bia³cza

bryczkami konnymi
oraz skorzystaæ z in-
nych atrakcji - miêdzy
innymi z dmuchanej
zje¿d¿alni. Dzieci otrzy-
ma³y lody oraz kie³baski
z grilla.
Odby³ siê turniej w pi³-
kê no¿n¹ w dwóch ka-
tegoriach wiekowych:
m³odzie¿ i doroœli.
W kategorii m³odzie¿o-
wej dru¿yna z Karœnic
pokona³a dru¿ynê,
w której sk³adwchodzi-
³a m³odzie¿ z pozosta-
³ych wsi, natomiast
w kategorii doroœli faworytem od pocz¹t-
ku by³a dru¿yna ze Starego Bia³cza, dru-
gie miejsce zajê³a dru¿yna z Karœnic,
a trzecie z Ksiêginek. Wszystkie dru¿y-
ny otrzyma³y pami¹tkowe puchary. Po-
nadto odby³ siê towarzyski turniej w pi³-
kê siatkow¹.

Impreza by³a wspó³finansowana ze œrod-
ków powiatu koœciañskiego w ramach
programu „Wakacje na Sportowo” oraz
Urzêdu Miejskiego Œmigla. Wspó³orga-
nizatorem festynu by³o Centrum Kultu-
ry w Œmiglu.

Anna Jaworska, foto A.J.

"Uciekam
od szarej mg³y nocy
nierozerwalnych wiêzów
pustki w oczach
pogardy i lêku …"
(fragment z wiersza Agaty - UCIEKAM)

OD CZEGO UCIEKA AGATA SICZYÑSKA?

W 5. i 12. numerze „Cogito” - jed-
nego z najpopularniejszych obec-

nie czasopism dla m³odzie¿y, w rubry-
ce CZAS NA DEBIUT znajdziemy wier-
sze Agaty Siczyñskiej ze Œmigla. Fakt,
¿e redakcja publikuje je, œwiadczy o ich
wartoœci. Krytyk literatury - Ludwik
Janion pozytywnie wypowiada siê na
temat twórczoœci mieszkanki Œmigla.
Czytaj¹c wiersze Agaty nawet laik za-
uwa¿y, ¿e nie s¹ to zwyk³e, m³odzieñ-
cze r ymowanki, tym bardziej, ¿e jej
twórczoœæ poetycka owych rymów jest
pozbawiona. Natomiast charakteryzuj¹
j¹ g³êbokie przemyœlenia, zatrzymanie
siê nad drobnymi elementami i nostal-
gia opisywanego przez ni¹ œwiata.
W twórczoœci Agaty dostrzec mo¿na
nieprzeciêtny talent dziewczyny oraz
duszê artysty.
Agata ma 17 lat, jest mi³¹ i weso³¹
osob¹. Na co dzieñ uczy siê w leszczyñ-
skim LO i pewnie ca³kiem realnie pla-
nuje swoj¹ przysz³oœæ. Do tej por y,
mijaj¹c na ulicach Œmigla tê sympa-
tyczn¹ dziewczynê niewiele wiedzieli-

œmy o jej bogatym wnêtrzu, którym
dzieli siê z nami w formie niebanalnej
poetyckiej wypowiedzi.
Brawo Agatko! ¯yczymy Ci wielu na-
tchnieñ i czekamy na nowe wiersze.

K. Styziñska
foto archiwum

*********************************
kolekcjoner œmieci

resztki balustrady balkonowej Julii
dziurawa rêkawiczka
zielone szk³o od sylwestrowego szam-
pana
kilka twoich w³osów
zapach trawy
s³owo z œrodka nocy
i wiêzy niezniszczalne

wszystko schowane
w hermetycznym umyœle twojego cia-
³a
najwa¿niejsze wspomnienia
a dla innych œmieci
(Agata Siczyñska)

Centrum Kultury w Œmiglu og³asza nabór na zajêcia
TANECZNE, REKREACYJNE, MUZYCZNE, WOKALNE, PLASTYCZNE,

TEATRALNE, JÊZYKOWE i INFORMATYCZNE
Szczególy na stonie www.ck-smigiel.pl
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Wspó³czeœnie wielu ludziom ci¹gle
brakuje czasu. Dochodzi do takich

skrajnoœci, ¿e szkoda poœwiêciæ minutê
na zjedzenie jakiegokolwiek posi³ku.
Bieg prowadzony przez ludzi ma prowa-
dziæ do kariery, sukcesów zawodowych
i zarobienia godnej pensji. Dopiero, kie-
dy w roku rozpoczynaj¹ siê wakacje od
szko³y, pracy ludzie pragn¹ i maj¹ czas
by zaznaæ odrobinê spokoju. Wielu chce
odwiedziæ jakieœ nieznane lub znane
i lubiane miejsca, przystan¹æ na parê
chwil. Ujmuj¹c w kilku s³owach: cz³owiek
pragnie zrobiæ coœ dla cia³a i ducha. Jest
grupa ludzi, a konkretnie Grupa 17, któ-
ra wie, jak zapewniæ sobie wewnêtrzny
spokój, zaznaæ niepowtarzalnych i nieda-
j¹cych siê opisaæ emocji.
Ka¿dego lata w dniach od 5 do 15 lipca
dla wielu osób rozpoczyna siê niezapo-
mniana podró¿, której celem jest zdoby-
cie Jasnej Góry. Mimo, ¿e co roku trasa
i cel dla pielgrzymów jest taki sam, to
czêœæ z nich przez kilkanaœcie lat udaje
siê do Czêstochowy doœwiadczaj¹c za
ka¿dym razem czegoœ nowego. Na te
dziesiêæ dni p¹tnicy pozostawiaj¹ w do-
mach takie dogodnoœci, jak: auto, kom-
puter, mikrofalówkê, suszarkê do w³o-
sów, lokówkê. Ruszaj¹ w drogê zdaj¹c siê
na Opatrznoœæ Bo¿¹ i goœcinnoœæ miesz-
kañców wyznaczonych miejsc na trasie.
W wywiadzie do Gazety Koœciañskiej (nr
20/2010) Ania Podbylska mówi: Nikt nie
jest g³odny, a nawet nie da siê schudn¹æ
po przejœciu trzystu kilometrów. Po drodze
ludzie czêstuj¹ nas wod¹, kaw¹, kanap-
kami, plackiem, a nawet goframi. Odna-
lezienie uprzejmych ludzi nie jest trud-

IŒÆ, CI¥GLE IŒÆ… NA JASN¥ GÓRÊ!
ne. W ka¿dym miejscu czekaj¹ na p¹tni-
ków osoby z „sercem na d³oni”. Na co
dzieñ nie dostrzegamy dobroci, która nas
otacza. Pielgrzymka jest czasem, gdzie
mi³oœæ i dobroæ do Boga, bliŸniego, ¿ycia,
œwiata dominuje nad wszystkim innym.
Na pytanie, czym dla osób z grupy 17 jest
pielgrzymka, odpowiadali:
Patr ycja: Pielgrzymka to wêdrówka
z Bogiem. Wed³ug mnie to nie jest coœ, co
da siê wyraziæ s³owami. Idê, bo coœ mnie
tam pcha. Jak nie pójdê to ¿a³ujê, ¿e nie
posz³am. Jest niesamowita atmosfera.
Muszê iœæ, bo mam swoje intencje. Pok³a-
dam wiarê w tym, ¿e mój wysi³ek jest po-
trzebny by móc dzia³aæ w nastêpnym roku.
Dominik: Pielgrzymka jest drog¹ do celu,
który jest jasno okreœlony, do którego idzie
siê nie tylko dla sportu, ale przede wszyst-
kim by duchowo siê umocniæ. Pielgrzym-
ka to wytchnienie od codziennoœci i mimo
¿e jest to wysi³ek fizyczny, to cz³owiek ³adu-
je siê w jakiœ sposób, tak duchowo.
Robert: Pielgrzymka jest wyj¹tkowym spo-
tkaniem z Bogiem i ludŸmi, którzy tworz¹
niesamowit¹ i niepowtarzaln¹ atmosferê
modlitwy, œpiewu i zabawy podczas drogi
na Jasn¹ Górê.
Czêœæ mo¿e sobie pomyœleæ, ¿e pokona-
nie 316 km na nogach jest szaleñstwem,
czymœ nie wartym zachodu. Jednak¿e
trzeba zapamiêtaæ, pos³u¿ê siê cytatem
z filmu „Alicja w Krainie Czarów”: Tylko
wariaci s¹ coœ warci. Byæ mo¿e sami sza-
leñcy bior¹ udzia³ w pielgrzymce na
Jasn¹ Górê, ale s¹ to bardzo wartoœciowi
ludzie. Nieprawd¹ s¹ podtrzymywane od
wielu lat stereotypy, które kr¹¿¹ wokó³
pielgrzymek i ich uczestników. Patryk,

jeden z pielgrzymów Grupy 17 powie-
dzia³: Myœla³em, ¿e pielgrzymka to jest ta-
kie coœ sztywnego. Ca³y czas modlitwa,
modlitwa, modlitwa, ale jednak okaza³o
siê, ¿e to jest modlitwa, ale w nietypowej
formie. W³aœnie œpiewem, uœmiechem do
drugiego cz³owieka (…) Pielgrzymka jest
jak na³óg, wci¹ga. Dalej, ksi¹dz Adrian
B¹czyñski w wywiadzie do Gazety Ko-
œciañskiej (nr 20/2010) powiedzia³: Ja te¿
w czasach licealnych mia³em fa³szywy ob-
raz. Wyobra¿a³em sobie nieustann¹ mo-
dlitwê w klimacie „moherowych beretów”.
Dla m³odego cz³owieka nie jest to atrak-
cyjna wizja. A nie by³em osob¹ kontestu-
j¹c¹ Koœció³, wprost przeciwnie, by³em
ministrantem, lektorem, by³em zwi¹zany
z Koœcio³em, ale ducha pielgrzymki nie
czu³em. Osobiœcie twierdzê, ¿e aby wy-
braæ siê na pielgrzymkê trzeba mieæ
w sobie mnóstwo odwagi. Niewyobra¿al-
ny jest fakt, jak wiele ten trud daje ka¿-
demu z p¹tników. Wzbogaca ich ducho-
wo, daje przyjació³ na ca³e ¿ycie i we-
wnêtrzny spokój. Pielgrzymka to nie tyl-
ko czas modlitwy i skruchy, to tak¿e ide-
alny czas by pomyœleæ nad sob¹ i swoim
¿yciem, by znaleŸæ wœród serdecznych
ludzi wsparcie, zrozumienie i dobr¹ radê.
Serdecznie dziêkujê wszystkim pielgrzy-
mom, a przede wszystkim Jakubowi Gór-
nemu i Dominikowi Podbylskiemu, któ-
rzy wyrazili zgodê na wykorzystanie in-
formacji i zdjêæ zamieszczonych na stro-
nie internetowej: www.grupa17.pl. Za-
chêcam do odwiedzenia tej strony i za-
poznania siê z histori¹ Grupy 17.

A.P.
foto Jakub Górny
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W poniedzia³ek - 19 sierpnia br. w re-
stauracji „Poemat” w Œmiglu odby³

siê Festiwal Warcabowy, który zgromadzi³
na starcie 18 zawodników i zawodniczek
ze Studziannej, Lubonia, Wielichowa, Lip-
na oraz klubu sportowego „Sokó³” Wro-
c³aw. Honoru gospodarzy broni³y 2 osoby
ze Starego Bojanowa.
Turniej w warcabach 100-polowych wygra-
³a, z dorobkiem 16 pkt, Jagoda Bajkowska
(„Sokó³” Wroc³aw) przegrywaj¹c tylko
jedn¹ partiê z Edwardem Karpiñskim (Sta-
re Bojanowo), który zdobywaj¹c 13 pkt
wywalczy³ drugie miejsce. Trzecie miejsce
zaj¹³ Arseniusz Grzelak („Sokó³” Wroc³aw)
osi¹gaj¹c wynik 12 pkt.

W turnieju warcab 64-polowych niepoko-
nany okaza³ siê 76-letni Roman Geselle
z Lubonia uzyskuj¹c 15 z 18 mo¿liwych
pkt, wyprzedzaj¹c Dawida Franka (Karo-
lewko) i Edwarda Karpiñskiego (Stare Bo-
janowo), z których ka¿dy zdoby³ po 12 pkt.
W klasyfikacji ogólnej zwyciê¿y³a Jagoda
Bajkowska („Sokó³” Wroc³aw) osi¹gaj¹c
wynik 26 pkt (16+10). Drugie miejsce zdo-
by³ reprezentant gospodarzy - Edward
Karpiñski uzyskuj¹c 25 pkt (13+12) i Ro-
manem Geselle (Luboñ) z wynikiem
24 pkt (9+15). Tu¿ za nimi, z dorobkiem
23 pkt, bara¿ o 4 miejsce stoczyli: Arse-
niusz Grzelak („Sokó³” Wroc³aw) i Dawid
Franek (Karolewko). Wygra³ nestor pol-

skich warcabów - pan Grzelak. O ostatnie,
nagradzane 6 miejsce bój stoczy³o a¿
trzech graczy z dorobkiem 21 pkt: Stani-
s³aw Glura (Studzianna), Tymoteusz My-
szuk (Lipno) oraz Zbigniew Kotarski (Wie-
lichowo). Ostatecznie tê bitwê zwyciê¿y³
Stanis³aw Glura.
Zdobywcy miejsc od 1 do 3 oprócz nagród
zostali uhonorowani pucharami ufundo-
wanymi przez radnego powiatu koœciañ-
skiego - Krzysztofa Walachowskiego,
przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Œmigla - Mariana Drze-
wieckiego oraz restauracjê „Poemat”
w Œmiglu.

E. Karpiñski

WARCABOWY FESTIWAL

3 lipca - Stare Bojanowo
Ok. godz. 210 zatrzymano do kontroli kie-
ruj¹c¹ rowerem 45-letni¹ mieszkankê
gm. Œmigiel bêd¹c¹ w stanie nietrzeŸwo-
œci. Badanie wykaza³o 1,18 promila alko-
holu w organizmie badanej.

6 lipca - Œmigiel
Ok. godz. 1500 w Œmiglu zatrzymano do
kontroli kieruj¹cego rowerem 26-letnie-
go mieszkañca pow. koœciañskiego bêd¹-
cego w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie
wykaza³o 2,26 promila alkoholu w orga-
nizmie badanego.

7 lipca - Œmigiel
Ok. godz. 2150 w Œmiglu zatrzymano do
kontroli kieruj¹cego rowerem 56-letnie-
go mieszkañca pow. koœciañskiego bêd¹-
cego w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie
wykaza³o 0,72 promila alkoholu w orga-
nizmie badanego.

9 lipca - Nowa Wieœ
Ok. godz. 1520 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 25-letniego mieszkañca Œmigla
bêd¹cego w stanie nietrzeŸwoœci. Bada-
nie wykaza³o 1,40 promila alkoholu
w organizmie badanego.

9 lipca - Nowa Wieœ
Ok. godz. 1540 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 27-letniego mieszkañca Œmigla
bêd¹cego w stanie nietrzeŸwoœci. Bada-
nie wykaza³o 1,20 promila alkoholu w or-

ganizmie badanego.

12 lipca - Koszanowo
Ok. godz. 005 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 23-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel bêd¹cego w stanie nietrzeŸwo-
œci. Badanie wykaza³o 1,42 promila alko-
holu w organizmie badanego.

12 lipca - Niet¹¿kowo
Ok. godz. 1540 zatrzymano kieruj¹cego
samochodem m-ki Ford Galaxy 36-letnie-
go mieszkañca pow. koœciañskiego bêd¹-
cego w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie
wykaza³o 3,60 promila alkoholu w orga-
nizmie badanego, ponadto kierowa³ sa-
mochodem wbrew obowi¹zuj¹cemu za-
kazowi s¹dowemu.

13 lipca - Œmigiel
Ok. godz. 1115 w Œmiglu zatrzymano kie-
ruj¹cego daewoo matiz 52-letniego
mieszkañca powiatu koœciañskiego. Ba-
danie wykaza³o 1,2 promila alkoholu
w organizmie kontrolowanego,

13 lipca - Œmigiel
Zarzut kradzie¿y roweru przedstawi³a
policja 40-letniemu mieszkañcowi gm.
Œmigiel. Rower skradziono w centrum
Œmigla, w czwartek. Ju¿ nastêpnego dnia
miejscowi policjanci ustalili rysopis po-
tencjalnego sprawcy, co pozwoli³o im na
wytypowanie jego personaliów i adresu.
Podczas „odwiedzin” w miejscu zamiesz-
kania podejrzewanego mundurowi zna-
leŸli skradziony rower. Wart 500 z³. jed-
noœlad trafi³ do w³aœciciela. Mê¿czyzna

zosta³ zatrzymany, za kradzie¿ grozi mu
kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci

2 sierpnia - Œmigiel
Ok. godz. 2320 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 35-letniego mieszkañca Œmigla
bêd¹cego w stanie nietrzeŸwoœci. Bada-
nie wykaza³o 1,16 promila alkoholu
w organizmie kontrolowanego.

3 sierpnia - Œmigiel
Ok. godz. 1015 kieruj¹cy samochodem
Nissan podczas manewru omijania nie
zachowa³ nale¿ytej odleg³oœci doprowa-
dzaj¹c do kolizji drogowej z zaparkowa-
nym samochodem m-ki Fiat Albea.

7 sierpnia - Œmigiel
Ok. godz. 1325 kieruj¹cy samochodem m-
ki Peugeot, 65-letni mieszkaniec Mosiny
na skrzy¿owaniu ul. Polnej z ul. Po³u-
dniow¹ nie ust¹pi³ pierwszeñstwa prze-
jazdu i doprowadzi³ do kolizji drogowej
z samochodem m-ki Fiat CC kierowanym
przez 35-letni¹ mieszkankê pow. koœciañ-
skiego. Sprawca zosta³ ukarany MMK.

21 sierpnia - Czacz
Ok. godz. 1615 dosz³o do zdarzenia dro-
gowego. Kieruj¹cy samochodem Chry-
sler z przyczep¹ 29-letni mieszkaniec
miejscowoœci Grodzisko podczas ma-
newru wyprzedzania doprowadzi³ do
kolizji z wyprzedzanym samochodem
Audi prowadzonym przez 32-letniego
mieszkañca Leszna. Kieruj¹cy pojazda-
mi byli trzeŸwi.

Centrum Kultury w Œmiglu og³asza nabór na zajêcia
TANECZNE, REKREACYJNE, MUZYCZNE, WOKALNE, PLASTYCZNE, TE-

ATRALNE, JÊZYKOWE i INFORMATYCZNE
Szczególy na stonie www.ck-smigiel.pl
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Pionowo
1. libacja
2. pospolity chwast
3. lekcja muzyki
4. sto arów
5. okrutny cz³owiek
6. kucana zabawa
8. sprzêt sanitariusza
9. 365 dni
11. okres oœmiu dni
12. tyfus
13. atak znienacka
14. wczesna odmiana marchwi
16. polski pistolet
21. g³ówna jednostka si³y
24. odurzenie alkoholem
25. skoczny owad
26. sk³adnik powietrza
28. torbacz z dydelfów
30. staropolski naszyjnik
32. szeroka ulica w mieœcie
33. samica ¿ubra
35. dziwak
37. surowy befsztyk
39. g³oœne zajœcie
41. bojowy œrodek truj¹cy

42. paznokieæ sarny
45. model poloneza
47. odmiana gruszy
49. areszt potocznie
51. pajac, b³azen
53. syrop z cukrowni
55. s³u¿y do mierzenia
57. ³obuz potocznie
58. g³os bociana
60. kompan Aramisa
61. rytmiczny chód
63. kuchenna siekierka
65. os³ona g³owy hokeisty
66. rowek po pi³owaniu
68. ukochana mê¿a
69. du¿a iloœæ

Poziomo
7. kolega sapera
10. walka przez wyzwanie
15. szlachetny grzyb
17. trucizna w strzale
18. rodzaj nakrycia g³owy
19. myœliwy z Alaski
20. pisarskie zaciêcie
22. skóra na galanteriê

23. ¿a³obna tkanina
27. liche ³ó¿ko
29. toporek alpinisty
31. breja, papka
34. organ s³uchu
36. wyspa koralowa
38. dawny w³adca turecki
40. urz¹d sadowy
43. element uprzê¿y
44. goœæ, osobnik
46. stan czuwania
47. olbrzymi anta³
48. urz¹dzenie fotografa
50. pokrycie parkietu
52. przewód gazowy
54. sklerotyk
56. bañka na wodê
59. wielb³¹d z Peru
62. gaz w ropie
64. s¹siadka alfy
65. pniak po œciêciu drzewa
67. przetwór owocowy
70. rozbójnik morski
71. wachmistrz z „Trylogii”
72. angielska panna
73. defekt w wyrobie
74. parametr dŸwigu
75. polecenie zabraniaj¹ce
76. likwidacja dawniej

------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 08/12
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

------------------------------------

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 7/12
brzmia³o: „KONIEC ROKU SZKOLNE-
GO”
Nagrodê - talon o wartoœci 50 z³ ufundo-
wany przez Sklep „u Wiechcia” (Œmigiel,
u. Staszica 4) otrzymuje Sylwia Stanko-
wiak z Nowej Wsi.
Talon nale¿y odebraæ w administracji
Centrum Kultury w Œmiglu (od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1600)

Kupon nale¿y dostarczyæ na adres: Centrum
Kultury, ul. T. Koœciuszki 20, 64-030 Œmigiel
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POZDROWIENIA Z WAKACJI
Wakacje ju¿ prawie za nami. Urlopy do-
biegaj¹ koñca i przepe³nieni energi¹ oraz
wspomnieniami musimy wróciæ do do-
mów. Bêd¹c w ró¿nych zak¹tkach na zie-
mi wielu z nas mia³o okazjê zasmakowaæ
jakiegoœ nowego dania. Na podniebieniu
zapewne ci¹gle czujemy smaki potraw,
których mogliœmy kosztowaæ podczas
ró¿nych podró¿y. Wiemy, ¿e ka¿dy zak¹-
tek na œwiecie ma swoje tradycyjne po-
trawy, dlatego grzechem by³oby ich nie
spróbowaæ. Podró¿uj¹cy powinni znaæ
prawdziwy smak w³oskiego risotto i piz-
zy, greckiego souvlakie z sosem tzatziki,
bu³garsk¹ banicê i sa³atkê szopsk¹.
W Polsce na Pomorzu wypada skoszto-
waæ ryby pod ka¿d¹ postaci¹. Kresy za-
chodnie s³yn¹ z kaczki i zrazów z kasz¹.
W górach nale¿y zasmakowaæ pieczonej
baraniny, a na mazurach ko³duny i kar-
tacze. Nie potrafiê wyt³umaczyæ, dlacze-
go ta sama potrawa w domu, zrobiona
wed³ug otrzymanego przepisu, zupe³nie
inaczej smakuje. Najprostszy przyk³ad:
kotlet schabowy, który jest uwa¿any za
tradycyjny, polski obiad, w ka¿dej restau-
racji, w ka¿dym domu bêdzie mia³ inny
smak.
Warto zapoznawaæ siê z nowymi dania-
mi. Pogoda we wrzeœniu lubi nas zaska-
kiwaæ, dlatego zachêcam aby choæ na
weekend wyjechaæ i zasmakowaæ niezna-
nych nam jeszcze dañ.

Langosz (ciasto z Wêgier)
Sk³adniki:
2 ugotowane ziemniaki,
30 g dro¿d¿y,
1 ³y¿eczka cukru,
400 ml ciep³ego mleka,
400 g m¹ki,
3 ³y¿eczki oleju,
sól,
1 ³y¿ka spirytusu,
olej do g³êbokiego sma¿enia.
Dodatki do wyboru: œmietana, sos czosn-
kowy, tarty ¿ó³ty ser, szynka.

Sposób wykonania:
Dro¿d¿e rozpuœciæ w ok. 100 ml ciep³ego
mleka i odstawiæ je w ciep³e miejsce na
oko³o 10 minut. Ziemniaki zmieliæ. Wsy-
paæ m¹kê do naczynia, w jej œrodku zrobiæ
zag³êbienie, do którego nale¿y wlaæ
dro¿d¿e z mlekiem. Dodajemy ziemniaki,
olej, spirytus i wyrabiamy ciasto, dolewa-
j¹c po trochu mleka. Ciasto nale¿y odrobi-
nê posoliæ, jeszcze raz wyrobiæ, po czym
posypaæ m¹k¹ i owin¹æ w œciereczkê.
W takiej postaci zostawiamy je w ciep³ym
miejscu na ok. 1 godzinê, a¿ wyroœnie. Na
patelniê trzeba wylaæ olej na wysokoœæ ok.
6 cm. Z wyroœniêtego ciasta odrywaæ po
kawa³ku i formowaæ rêcznie cienkie plac-
ki. Nale¿y je sma¿yæ z jednej i z drugiej
strony na gor¹cym oleju, a¿ nabior¹ z³o-
tego koloru. Najlepiej podawaæ je gor¹-
ce, polane œmietan¹ lub sosem czosnko-
wym. Mog¹ byæ równie¿ posypane tar-
tym, ¿ó³tym serem, szynk¹ lub innymi
dodatkami. Mo¿na tak¿e podawaæ te da-
nie z wêgierskim gulaszem.

Risotto z cukini¹
Sk³adniki:
0,5 kg m³odej cukinii,
3 ³y¿ki mas³a,
0,5 wiêkszej cebuli,
250 g ry¿u do risotto,
500 ml roso³u/bulionu drobiowego,
400 ml bia³ego wytrawnego wina,
60 g parmezanu,
100 ml s³odkiej œmietanki,
sól,
pieprz.

Sposób wykonania:
Obran¹ cukiniê przekroiæ na pó³ i wydr¹-
¿yæ ze œrodka nasiona. Razem z cebul¹
pokroiæ warzywa w kostkê. Nastêpnie
nale¿y rozgrzaæ mas³o na patelni i prze-
sma¿yæ cukiniê tak, aby zmiêk³a, ale
w dalszym ci¹gu pozosta³a jêdrna. Dalej
musimy zeszkliæ cebulê. Dodajemy su-
chy ry¿ i przesma¿amy ok. 2 min. na œred-
nim p³omieniu, od czasu do czasu mie-
szaj¹c. W miêdzy czasie trzeba po³¹czyæ
bulion z winem. Ry¿ podlewamy wywa-
rem i pra¿ymy na œrednim p³omieniu do
momentu, kiedy wszystko wyparuje.
Nale¿y tak postêpowaæ do skoñczenia
sk³adników i do momentu, kiedy ry¿ bê-
dzie ca³kowicie miêkki. Na koniec trze-
ba dodaæ cukiniê, starty parmezan i œmie-
tankê, a nastêpnie wszystko wymieszaæ.
Doprawiamy sol¹ oraz pieprzem. Te da-
nie nale¿y podawaæ na ciep³o solo lub
z porcj¹ miêsa (najbardziej pasuj¹ filety
z piersi kurczaka).

S³awomir Grzesiewicz

PODRÓŻ DO AZJI - CZYLI CO CZYTAĆ WE WRZEŚNIU

Witam Pañstwa po krótkiej, letniej
przerwie. Czas wakacji za nami,

¿ycie codzienne powoli wraca na utarte
szlaki, a nas jest wiêcej w ksiêgarniach
z podrêcznikami ni¿ nad morzem. Ja jed-
nak pragnê Pañstwo zaprosiæ na wyciecz-
kê do Azji. Proszê siê nie denerwowaæ,
moje biuro podró¿y nie splajtuje, samo-
loty wylec¹ i co najwa¿niejsze przylec¹
z nami na pok³adzie. Natomiast koszty
bêd¹ minimalne. Gwarantujê, ¿e zwiedzi-
my Indie, Malezjê, Tajlandiê, Kambod¿ê
i Wietnam - a wszystko to uda nam siê za
spraw¹ ksi¹¿ki Marzeny Filipczak - „Jadê
sobie. Azja. Przewodnik dla podró¿uj¹-
cych kobiet.” Podtytu³ jednak nie powi-
nien zniechêciæ panów do tej lektury.
Marzena Filipczak to dziennikarka i re-
daktorka. Przez 13 lat pracowa³a w „Ga-
zecie Wyborczej” i w „Metrze”. W 2008
r. wyjecha³a sama na pó³ roku do Azji. Jej
ksi¹¿ka to swoisty dziennik podró¿y na-

pisany z du¿ym humorem i dystansem
do otaczaj¹cego j¹, azjatyckiego œwiata.
Ksi¹¿kê czyta siê znakomicie. Autorka
przekazuje czytelnikom swoje przygody
w taki sposób, ¿e ju¿ po chwili czytania
przenosimy siê w odleg³y i egzotyczny
œwiat Azji, a wo³anie z ogrodu „mamo czy
mogê iœæ do kole¿anki?” sprawia, ¿e czu-
jemy siê jakby w³aœnie w tym momencie
Orang Asli z Malezji (pierwsi mieszkañ-
cy Malezji) - wypuœcili w nasz¹ stronê
zatrut¹ strza³ê, a my musimy jak najszyb-
ciej poszukaæ cebuli, aby prze¿yæ wiêcej
ni¿ 4 dni. Dziecko oczywiœcie wysy³amy
do kole¿anki, a sami wracamy do Azji.
Polecam tê ksi¹¿kê tym wszystkim, któ-
rzy z ró¿nych wzglêdów nigdy nie wy-
bior¹ siê w tak¹ podró¿ i tym, którzy maj¹
tak¹ wyprawê w swoich ¿yciowych pla-
nach. „Jadê sobie” sk³ada siê, bowiem
z dwóch czêœci. Pierwsza czêœæ to opis
podró¿y, a druga to poradnik, w którym

autorka przekazuje wiele cennych
i sprawdzonych informacji.
Ksi¹¿kê mo¿na przeczytaæ jednym
tchem! Polecam!

Aldona Micha³owska
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Muzyka powinna zapalaæ p³omieñ
          w sercu mê¿czyzny, i nape³niaæ
³zami oczy kobiety. S³owami Ludwika van
Beethovena mo¿na okreœliæ mieszkañca
Œmigla - Franciszka Stankowiaka. Muzy-
ka od najm³odszych lat zaw³adnê³a ser-
cem tego cz³owieka. Maj¹c 11 lat w œwiat
instrumentów i nut wprowadzi³ go na-
uczyciel Nowicki. W koñcu nadszed³
czas, kiedy uczeñ przerós³ mistrza. Nasz
muzykant wspomina: potem, jak ju¿ do-
brze gra³em, no to Nowicki mówi: s³uchaj
ty lepiej grasz ode mnie, to ja na pianinie
bêdê gra³, a ty na skrzypcach (…) potem
kuzyn uczy³ siê u Koniecznego, takiego,
który gra³ na bandoni (…) i stworzyliœmy
kapelê, tak¹ wiejsk¹ (…) graliœmy po
wsiach, a¿ do wojska.
II wojna œwiatowa poch³onê³a za sob¹
wiele ofiar, ale nie zdo³a³a odebraæ nasze-
mu pasjonacie muzyki. Jedna z kapel po-
wsta³a w wojsku, w Szczytnie. Kiedy pan
Franciszek pracowa³ w energetyce nie za-
pomnia³ o muzykowaniu - jeŸdzi³ i gra³
po wsiach. Z panem Ignysiem, dalszym
krewnym oraz ze Stanis³awem Handke
i Wojciechem Kokornarczykiem stworzy³
kapelê rodzinn¹. Nastêpnie przez 3 lata
muzykowa³ w ̄ eñcach. Nigdy nie zerwa³
z muzyk¹. Na pytanie, jak powsta³a ka-
pela Chabry, w której muzykuje do dziœ,
pan Stankowiak odpowiada nastêpuj¹co:
By³ pan Taczak i mówi: s³uchaj ja mam
zespó³ taneczny, a nie mam muzyków, no
to jak przyjedziecie? „No, dobra” odpowie-
dzia³em. Przyjecha³ dyrektor do mnie (…)
Od tego czasu Chabry ci¹gn¹ siê a¿ do dziœ.
Brzmienie skrzypiec panu Stankowiako-
wi œni³o siê po nocach. Wiedzia³, ¿e to
jest coœ, co go „poci¹ga”, coœ, co nie po-

zwala mu spaæ. W koñcu nic nie ryzyku-
j¹c sam zbudowa³ swoje, pier wsze
skrzypce: Skrzypce to mi brzmia³y jeszcze,
jak by³em ma³ym ch³opcem. Pierwsze to
robi³em z takich pude³ek od cygar, s³u¿y³y,
jako pud³a rezonansowe. Dalej jakieœ tam
nici naci¹ga³em i smyczek zrobi³em z tych
nici (…) By³em tak uparty, ¿e nauczy³em
siê jakoœ graæ na tych skrzypcach. Jednak
na skrzypcach nie poprzesta³ rozwijaæ
swojej pasji. Pewnego dnia w domu na-
szego muzykanta zjawi³ siê pan Ignyœ. Jak
wspomina pan Stankowiak, powiedzia³:
S³uchaj Franek, ja ci poka¿e, jak siê to
robi, dam rysunki i zrobisz dudy, bo wi-
dzê, ¿e masz smyka³kê do drzewa. Powiem
ci, jak, co i zrobisz. Tak, jak Ignyœ powie-
dzia³, tak i mieszkaniec naszego Œmigla
uczyni³. Zbudowa³ ju¿ jeden wspania³y in-
strument, którym s¹ dudy. Zosta³y one
wykonane w³asnorêcznie, od podszewki,

bez ¿adnych prefabrykatów. Drugie s¹
w budowie, planuje je zakoñczyæ i prze-
kazaæ w prezencie m³odszemu pokole-
niu.
W rodzinie pana Franciszka mi³oœæ do
muzyki nie jest czymœ obcym. Syn potra-
fi zagraæ z nut na akordeonie, wnuczka
potrafi graæ na skrzypcach, wnuk trady-
cjê podtrzymuje tañcz¹c w zespole tañca
ludowego, drugi wnuk tak¿e jest uzdol-
niony muzycznie - gra na perkusji w ze-
spole Bethel. Pewnie to nie wszyscy
cz³onkowie rodziny pañstwa Stankowia-
ków, którzy na co dzieñ pasjonuj¹ siê
muzyk¹, która zaw³adnê³a ca³ym ich
¿yciem.
Cudze chwalicie, swego nie znacie to zna-
ne, polskie powiedzenie niesie za sob¹
du¿o prawdy. Wielu z nas zachwyca siê
tym, co zagranicznie, a nie zna zalet pol-
skoœci. Myœlê, ¿e warto doceniaæ umie-
jêtnoœci tak utalentowanych osób, jak pan
Franciszek. Bierze udzia³ w wielu turnie-
jach kapel, razem ze swoimi muzykanta-
mi koncertuje po Polsce i nie tylko. Nie-
zwyk³oœæ tej osoby polega przede wszyst-
kim na tym, ¿e muzyka jest jego mi³oœci¹,
jest czymœ, co dodaje mu si³ do ¿ycia.
Dlatego to, co robi jest tak prawdziwe,
nieska¿one fa³szem, czy podstêpem. Swo-
jej pasji nie traktuje, jako przymus, gdy¿
jest ona sposobem na ¿ycie. Gdy ma ba-
wiæ - bawi, gdy ma daæ ukojenie po pro-
stu je daje, gdy pan Franciszek ma ocho-
tê siê posmuciæ, to tylko z ni¹. W tym
zwariowanym œwiecie trudno znaleŸæ lu-
dzi tak oddanych swemu hobby, tym
wiêksze uznanie nale¿y siê temu cz³owie-
kowi.

Anna Pohl

PASJONACI S¥ WŒRÓD NAS

TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ

Turniej odby³ siê w niedzielê - 26 sierp-
nia, na boisku sportowym w Starym

Bojanowie. Jego organizatorem by³ Oœro-
dek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmi-
glu. Do rozgrywek przyjêto szeœæ dru-
¿yn: Dragon, Makintosh, Old Boys Œmi-
giel, Picaso, LUKS Stare Bojanowo, Z³o-
mix. Turniej otworzy³ fundator nagród -
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla -

Wies³aw Kasperski w towarzystwie Ma-
riana Drzewieckiego - radnego RM oraz
Zygmunta Ratajczaka - kierownika
OKFiR-u.
Mecze odbywa³y siê w dwóch grupach.
Za ka¿dy wygrany pojedynek dru¿yny
otrzymywa³y po 3 punkty, za remis
1 punkt, a za przegran¹ 0 punktów. Ze-
spo³y wychodz¹ce z grup na III miejscach

rozegra³y mecze o miejsca V-VI turnie-
ju, te, które wysz³y z miejsc II, gra³y
o koñcowe miejsca III-IV. Zwyciêzcy ro-
zegrali fina³owy pojedynek. W tej, najwa¿-
niejszej walce o puchar spotka³y siê eki-
py: Makintosh i Old Boys Œmigiel. Mecz
zakoñczy³ siê bezbramkowym remisem,
a wiêc o wyniku rozstrzygnê³y rzuty kar-
ne. W tej dogrywce lepsza okaza³a siê
dru¿yna Makintosh.
VI miejsce wywalczy³a dru¿yna Dragon,
miejsce V - LUKS Stare Bojanowo,
IV miejsce - Z³omix, III miejsce - Picaso,
a na II miejscu uplasowa³a siê dru¿yna
Old Boys. Wszystkie zespo³y otrzyma³y
pi³ki i pami¹tkowe dyplomy. Oprócz tego,
zwyciêska dru¿yna Makintosh odebra³a
z r¹k Przewodnicz¹cego RM puchar,
a pozostali pami¹tkowe statuetki.

OKFiR

Franciszek Stankowiak i jego dudy
foto E.K.
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7 lipca br. ju¿ po raz czwarty odby³y
siê Bluesobiegi S³awskie, S³awa-Ra-

dzyñ. Bieg na dystansie 10 km ukoñ-
czy³o 104 zawodników, a wœród nich
trzech reprezentuj¹cych œmigielski
OKFiR. Kinga Zieliñska zajê³a trzecie
miejsce w kategorii  K30, Marian

BIEG W BLUESOWM RYTMIE
Skrzypczak dziesi¹te miejsce w kate-
gorii M50, natomiast Micha³ Szkudla-
rek biegn¹c w kategorii M60 (w tych
zawodach nie by³o kategorii M70) zaj¹³
ósme miejsce.
Trasa biegu toczy³a siê w wiêkszej czê-
œci przez lasy, co przy wysokiej tempe-

raturze powietrza powodowa³o dodat-
kowe uczucie dusznoœci. Jednak¿e or-
ganizatorzy zadbali o to, by biegaczom
zrekompensowaæ wszelkie trudy. Po
biegu czeka³ na nich ciep³y posi³ek
i niez³e bluesowe granie.

M.D.

Dwa pierwsze i jedno trzecie miejsce
- to bilans wystêpu „Byczków Gnie-

wowo” w Trzecim Festynie Pi³karskim
Dzieci i M³odzie¿y w Racocie, który
odby³ siê 23 czerwca br. Na najwy¿szym
podium stanêli tego dnia Juniorzy, któ-
rzy zagrali w sk³adzie: £ukasz Krysman,
Kamil Kowalski, Kamil Pawlak, £ukasz
Piotrowski, Daniel Gbiorczyk i Adrian
Skorczyk. Na dodatkowe wyró¿nienie
zas³u¿yli: £ukasz Krysman wybrany naj-
lepszym bramkarzem wœród juniorów
oraz Kamil Kowalski jako najlepszy

WALECZNE BYCZKI

bramkarz ca³ego dnia.
Gratulacje z uzyskanych wyników nale¿¹
siê równie¿ Trampkarzom, którzy
w sk³adzie: £ukasz Krystek, Aleksan-
der Szczerbal, Dominik Kaczor, Grze-
gorz Szawerski, Piotr Zamelski, Adam
W³odarczak i Tobiasz Bia³y równie¿ sta-
nêli na najwy¿szym podium. Drogê do
pierwszego miejsca utorowali sobie roz-
gramiaj¹c w meczu fina³owym dru¿ynê

z Koœciana 5:0. Najlepszym bramkarzem
wybrano £ukasza Krystka, a najlepszym
pi³karzem Piotra Zamelskiego, który
tego dnia wbi³ a¿ 13 bramek.
Nieco s³abiej w Racocie spisa³a siê dru-
¿yna ¿eñska, choæ zdobycie trzeciego
miejsca to bardzo dobry wynik. Dziew-
czêta gra³y w sk³adzie: Paulina Krystek,
Patrycja Bia³a, Paulina Bia³a, Daria Œlo-
ta³a, Monika Olejnik i Paulina Maæko-
wiak.
Do udanych zaliczamy tak¿e mecz spa-
ringowy, który rozegrano 1 lipca w Sta-
rej Przysiece Pierwszej. Wynik meczu
6:2 dla „Byczków” mówi sam za siebie.
Dru¿yna z Przysieki mia³a szanse na re-
wan¿ 8 lipca w Widziszewie, niestety nie
uda³o jej siê pokonaæ Gniewowa - wynik
meczu 8:2.
28 lipca równie¿ w Widziszewie rozegra-

ny zosta³ VIII Memoria³ im. Tomasza
Rusieckiego. Wyst¹pi³o w nim piêæ dru-
¿yn. „Byczki Gniewowo” pokona³y trzy
z nich, a z jedn¹ zremisowali. Ostatecz-
nie zdobyli pierwsze miejsce i okaza³y pu-
char.

M.D., foto archiwum

Dru¿yna Juniorów

Kamil Kowalski
i £ukasz Krysman

Dru¿yna dziewcz¹t

Trampkarze

Na tegoroczny, letni wypoczynek zor-
ganizowany przez Gminn¹ Komisjê

Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych w Œmiglu wyjecha³o prawie stu pod-
opiecznych œwietlic opiekuñczo-wycho-
wawczych z obszaru gminy Œmigiel.
W ramach akcji „Lato 2012”, w lipcu od-
by³y siê 2 wyjazdy: trzydniowy, skierowa-
ny dla m³odszych dzieci oraz dziesiêcio-
dniowy przeznaczony dla gimnazjalistów.
Najm³odsi spêdzili czas nad morzem, byli
w: Miêdzyzdrojach, Woliñskim Parku
Narodowym, Mrze¿ynie oraz w Ko³o-

LETNI WYPOCZYNEK PODOPIECZNYCH ŒWIETLIC
brzegu.
Starsza grupa wyruszy³a na po³udnie kra-
ju - w Beskidy do Wêgierskiej Górki.
M³odzie¿ zwiedzi³a m.in. Beskid Œl¹ski,
Cisiec, Koniaków, Istebnê, Wis³ê, Beskid
¯ywiecki, a tak¿e uczestniczy³a w Miê-
dzynarodowym Konkursie Heligonistów
(heligonka to jeden z najtrudniejszych
i najstarszych typów akordeonu).
Wyjazdy zosta³y sfinansowane ze œrod-
ków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Œmiglu.

AKA, foto archiwum GKRPA

Na wycieczce






